Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 37
Dinsdag 10 september 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 3 september
2013

Vaststellen

Akkoord.

0.2

Uitnodigingen

Besluiten wie gebruik maakt van de
uitnodiging.

College is verhinderd.

0.3

Secretaris

Burgemeester

– Uitnodiging voor de Gelderland
netwerkdag Cultuur ondernemerschap
d.d. 11 oktober 2013 van 09.00 uur tot
17.00 uur Buitenplaats Koningsweg te
Arnhem.
Beantwoording vragen GBN inzake
huisvesting burgemeester

Besproken en antwoorden
akkoord.

1.1

Bedrijfsvoering

Burgemeester

Bespreking van de beantwoording en na
akkoord antwoorden versturen aan de
raadsleden.
Ter kennisname

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

1. het advies van de Commissie voor
bezwaarschriften over te nemen met
betrekking tot het bezwaar van de heer en
mevrouw Van Westrienen;
2. Het bezwaarschrift van de heer en
mevrouw Van Westrienen ongegrond te

Akkoord

16664

Kool

Vergaderstukken Algemeen Bestuur
Regio Rivierenland 11 september
2013
Beslissing op bezwaar/ planschade
Westrienen en Blokland

Kennis van genomen.

Pers/M
agazine

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

16702

Burgemeester

Last onder dwangsom illegale tijdelijke
woonunit Esterweg 12a te Est

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16858

Krook

Nota “contouren voor een sociaal
Rivierenland”

verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten;
3. Het advies van de Commissie voor
bezwaarschriften over te nemen met
betrekking tot het bezwaar van de heer
Blokland;
4. Het bezwaarschrift van de heer Blokland
ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.
1. Kennis te nemen van de ingediende
zienswijze en in te stemmen met de reactie
hierop. De ingediende zienswijze is geen
reden om af te zien van verder
handhavend optreden;
2. Een last onder dwangsom op te leggen
waarbij de last uit het verwijderen en
verwijderd houden van de illegale
woonunit. Met als uiterlijke datum 30
september 2013. Mocht niet aan de last
worden voldaan, dan een dwangsom op te
leggen van € 7.500,00 (aan zowel de
eigenaar als de gebruiker).
1. In te stemmen met bijgevoegde nota
“Contouren voor een sociaal Rivierenland”
en deze ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden;
De gemeenteraad te verzoeken het college
opdracht te geven om uitvoering te geven
aan onderstaande ontwikkelopgaven:
1.doorontwikkelen van de
communicatiestrategie ‘Begrijpen,
verbinden en meedoen’ met lokale en
bovenlokale uitingen.
2.iedere gemeente organiseert eenduidige
toegang, het Portaal, waar de burger
terecht kan voor vragen en problemen op
alle negen levensgebieden.
3 binnen regio Rivierenland wordt één
eenduidige methodiek voor

Akkoord

College kan instemmen met
de nota.
Belangrijk is de
communicatie richting Raad.
College ziet raadsvoorstel
tegemoet en daarbij dient
ook het proces goed in kaart
te worden gebracht. Het is
een regionale aanpak. De
beschikbare middelen zijn
maatgevend.

5.1

Bureau IVR

14665

Burgemeester

Beleidslijn Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob)

vraagverheldering ontwikkeld.
4.organiseren van regionale specialistische
expertise die lokaal beschikbaar en
oproepbaar is.
5.de regie en keuzevrijheid bij de burger te
houden door een vorm van vraaggestuurde
financiering, maar wel in een vorm die
fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik
tegen gaat.
6.onderzoeken naar mogelijkheden om in
het kader van mantelzorgbeleid
mantelzorgers te ondersteunen en
maatwerk toe te passen.
7.het ontwikkelen van resultaatindicatoren
om de kwaliteit in het sociaal domein te
borgen.
8.er komt één lokaal budget voor het
sociaal domein.
9.de juiste sturingsinstrumenten worden
ingezet in het sociaal domein.2. De
gemeenteraad
De bijgevoegde Bibob-beleidslijn Neerijnen
2013 vast te stellen

Akkoord

